
حدیث دشت عشق

رئیس  اتاق مشترک بازرگانی دو کشور خبر داد 

افزایش 90 درصدی واردات سوریه 
از ایران

 رئیس  اتاق مشــترک بازرگانی ایران و سوریه از افزایش 
۹۰ درصدی صادرات کاال از ایران به ســوریه طی ۹ ماه امسال 

خبر داده است.
کیوان کاشفی با بیان اینکه در ۹ ماهه امسال ۱۶۰ میلیون دالر کاال 
از ایران به ســوریه صادر شده، افزود: این میزان نسبت به مدت مشابه 
 سال گذشته که ۸۴ میلیون دالر صادرات به سوریه داشتیم تقریبا رشد 

۹۰ درصدی داشته است.
او ادامه داد: بیش ترین کاالهای صادر شده مربوط به صنایع مهندسی 
)قطعــات و اجزای توربین های بخار(، مواد غذایی و صنایع دارویی بوده 
 اســت. همچنین میزان واردات ایران از ســوریه در ۹ ماهه امســال را 
22 میلیون و ۹۰۰ هزار دالر بوده که نسبت به واردات حدود ۱۵ میلیون 
دالری سال گذشته ۵۳ درصد افزایش داشته ایم. فسفات بیشترین کاالی 

وارداتی ایران از سوریه بوده است.
رئیــس  اتاق مشــترک بازرگانی ایران و ســوریه ضمن اشــاره به 
پتانســیل های تجارت بین دو کشور گفت: اکنون با برقراری امنیت در 
سوریه و آغاز باز سازی این کشور، امکان افزایش صادرات ایران به سوریه 
وجود دارد. همچنین با راه اندازی مرکز تجارت ایرانیان در دمشــق از 
سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تجارت میان دو 

کشور تسهیل می شود.
کاشفی افزود: ایران در ۹ ماهه امسال در مجموع ۳۵ میلیارد دالر 
صادرات به کشــورهای مختلف جهان داشته که سوریه در جایگاه 2۱ 
کشورهای هدف صادرات کشورمان قرار داشته است. همچنین با توجه 
بــه واردات ۳۶ میلیــارد و ۹۰۰ هزار دالری ایران در ۹ ماهه امســال، 
سوریه در میان کشورهای مبدا واردات، در ردیف ۴۹ قرار داشته است.

توافق برای ایجاد منطقه آزاد
همچنین رستم قاسمی؛ وزیر راه و شهر سازی از توافق با مسئوالن 
سوری برای ایجاد یک منطقه آزاد مشترک بین ایران و سوریه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، او در تشریح آخرین نتایج رایزنی ها 
و گفت وگوها در ســوریه، گفت: در مالقات با رئیس جمهور ســوریه به 
موضوعات اقتصادی این کشور و همچنین موانع و مشکالت کنونی در 

روابط اقتصادی ایران و سوریه پرداخته شد.
وزیر راه و شهر سازی با ابراز اینکه در جلسات برگزار شده، تصمیمات 
خوبی گرفته شده است، افزود:  قرار شد کمیته مشترکی بین ما و سوریه 
تشکیل شــود؛ تفاهم نامه های زیادی با سوریه داریم اما بخشی از آنها 
عملیاتی نشده اند بنابراین قرار شد در کمیته ای مشترک این موضوعات 

بررسی و سپس اجرایی شوند.
قاســمی با اشاره به برگزاری جلســه با وزیر امور خارجه سوریه و 
بررسی موضوعات دیپلماتیک بین دو کشور نیز اضافه کرد: به توافقات 
خوبی رســیدیم؛ قرار شد بانک مشترک در سوریه ایجاد شود؛ در این 
راســتا بناست بانک های ایرانی و ســوری در کشورهای یکدیگر شعبه 

داشته باشند.
وزیر راه و شهر سازی با اشاره به برگزاری جلسه با وزیر راه سوریه، 
گفت: حمل ونقل در بخش های مختلف یکی از زیرســاخت های مهم 
توســعه اقتصادی کشور است؛ در این زمینه تصمیم گرفته شد رئیس 
 سازمان هواپیمایی کشور موضوعات اجرایی را با همکاران خود بررسی 

کند.
قاسمی با اشاره به یکی از تصمیمات گرفته شده در جلسه با وزیر 
اقتصاد ســوریه به عنوان طرف ســوری کمیسیون مشترک اقتصادی، 
افزود: درباره موضوعات مختلفی به ویژه ایجاد مناطق آزاد مشترک دو 
کشور تصمیماتی گرفته شد. بناست رئیس منطقه آزاد کشور در سفری 
به سوریه مسئله منطقه آزاد مشترک را بررسی و قرارداد را امضا کند.

او ادامه داد: افزایش تولیدات ایران در سوریه از جمله تولید تراکتور 
و ابزارآالت کشاورزی، حذف تعرفه ها و افزایش صادرات بین دو کشور و 

موضوعات گمرکی  از دیگر موارد مطرح شده در این سفر است.
همچنین رســتم قاســمی؛ وزیر راه و شهر سازی در توئیتر نوشت: 
»تفاهم نامه های اقتصادی و عمرانی انجام پذیرفته در ســفر به سوریه، 
بسیاری از فرصت های مغفول مانده را برای فعاالن اقتصادی و عمرانی 
احیا خواهد کرد که می تواند برای جوانان ما اشتغال و برای سرمایه گذاران 
ایرانی ارزش افزوده بسیاری به دنبال داشته باشد. تعلل دیگر جایز نیست.«

پیش بینی منابع بازرگانی خارجی:

صادرات ال.پی.جی ایران 
2میلیون تن بیشتر می شود

 LPG منابع بازرگانی خارجی پیش بینی می کنند صادرات
 ایران از ۵.۵ میلیون تن در سال ۲۰۲۱ به هفت میلیون و 4۰۰ هزار 

تن در سال ۲۰۲۲ خواهد رسید.
به گزارش ایســنا، این منابع گفتند: برآورد می شــود مجموع 
صادرات قطر، امارات متحده عربی، عربســتان سعودی، کویت و 
ایران از ۳۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تن در سال 2۰2۱ به ۳۸ میلیون 
و ۹۰۰ هزار تن در سال 2۰22 رشد کرده است. عمده این صادرات 
بر مبنای قراردادهای بلندمدت بوده است با این حال قطر در مواقعی 

LPG برای تحویل فوری عرضه کرده.
به گفته منابع بازرگانی، هند؛ بزرگترین خریدار محموله های 
خاورمیانه خواهد بود تا رشد مستمر تقاضای تجاری و مصرفی را 

تامین کند.
»اس اند پی گلوبال پالتس آنالیتیکس« برآورد کرد که تقاضای 
هند برای LPG در سال میالدی جاری یک و ۹۳ صدم درصد رشد 

کرده و به بیش از 2۸ میلیون تن می رسد.
 منابــع بازرگانی پیــش بینی کردنــد؛ صــادرات LPG ایران از 
۵.۵ میلیون تن در سال 2۰2۱ به هفت میلیون و ۴۰۰ هزار تن در سال 
2۰22 رشد خواهد کرد. در واقع، تحلیلگران گفتند انتظار می رود ایران 
صادراتش را امسال به میزان یک میلیون و ۹۰۰ هزار تن افزایش دهد.

ایران که از سال 2۰۱۸ از سوی دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
وقت آمریکا هدف تحریم قرار گرفت، قصد دارد ۱۳۰ میلیون متر مکعب 
در روز به ظرفیت تولید گاز در سال 2۰22 اضافه کند. در فاصله سال 
2۰۱۸ تا 2۰2۰ ایران ســه میلیون و 2۰۰ هزار تن به ظرفیت تولید 
LPG اضافه کرد که عمدتا از میدان گازی پارس جنوبی بود و پیش بینی 
شد که 2.2 میلیون تن دیگر تا سپتامبر سال 2۰2۱ اضافه می کند.

 طبــق آمار صنعتی، چین بزرگترین خریــدار LPG ایران بوده و 
چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تن در ســال 2۰۱۹، حدود سه میلیون و 
۸۵۰ هزار تن در سال 2۰2۰ و یک میلیون و ۹۶۵ هزار تن در فاصله 

ژانویه تا مه سال 2۰2۱ وارد کرد.
بر اســاس آمار پالتس، میانگین قیمت پروپان فوب خاورمیانه از 
 ۳۷۱ دالر و شــش سنت در هر تن در ســال 2۰2۰ به ۶۴۵ دالر و 
۷2 سنت در هر تن در سال 2۰2۱ صعود کرد و میانگین قیمت بوتان 
فوب خاورمیانه از ۳۷۶ دالر و ۶۳ سنت در هر تن در سال 2۰2۰ به 

۶2۷ دالر و ۷۹ سنت در هر تن در سال 2۰2۱ رسید.
طبق آمار گمرکی چین، این کشور هفت میلیون و ۱۹۵ هزار تن 
LPG از امارات متحده عربی، عمان، قطر، کویت و عربستان سعودی 
در فاصله ژانویه تا نوامبر سال 2۰2۱ وارد کرد که کمتر از ۹ میلیون 

و ۹۴ هزار تن در سال پیش از آن بود.
اگرچه واردات LPG از عربســتان ســعودی ۳2 درصد در مدت 
۱۱ ماهه کاهش یافت و به ۶۳۱ هزار و ۱۱۹ تن رســید اما صادرات 
عربستان سعودی به چین در نوامبر 2۴۳ و سه دهم درصد بر مبنای 

ماهانه بهبود یافت و به ۱۶۵ هزار و ۳۵۶ تن رسید.
بر اساس گزارش پالتس، با کاهش واردات از خاورمیانه، صادرات 
آمریکا در مدت ۱۱ ماه نخست سال میالدی گذشته ۸۱ و سه دهم 

درصد رشد کرد و به هفت میلیون و ۷۷2 هزار تن رسید. 

رئیس موسسه تحقیقات دیم کشور:

ظرفیت تولید ۷ میلیون تن گندم دیم 
در کشور وجود دارد

رئیس موسســه تحقیقات دیم کشور گفت: ۹ میلیون 
هکتار اراضی مســتعد برای کشت هفت میلیون تن گندم 

دیم در کشور وجود دارد.
خشــنود علیــزاده در گفت و گو با خبرگزاری تســنیم درباره 
برنامه های وزارت جهاد کشــاورزی برای توسعه کشت دیم، اظهار 
داشت: در کشور حدود ۹ میلیون هکتار اراضی مستعد کشت دیم 
در کشور وجود دارد که حدود پنج میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار در 
کشور زیر کشــت دیم است و حدود سه میلیون هکتار نیز تحت 

آیش است. 
او افزود: طبق آمار سال ۱۳۹۸، حدود سه میلیون و ۹۰۰ هزار 
هکتار در کشور تحت کشت گندم دیم است که این میزان می تواند 
تا چهار میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار افزایش یابد. همچنین ۹۰۰ هزار 
 هکتار اراضی دیم، تحت کشت جو است که تا یک میلیون و۴۰۰ هزار 

هکتار قابلیت افزایش دارد.
رئیس موسســه تحقیقات دیم کشور گفت: البته سطح کشت 
حبوبات دیم نیز ۵۵۰ هزار هکتار و متوسط تولید در هکتار حبوبات 
۵۰۰ کیلوگرم اســت که این میزان نیز از ۷۰۰ تا یکهزار کیلوگرم 
قابل ارتقاء بوده و این مسئله مهم در مزارع الگویی و نمونه انجام 

شده است.
علیزاده ادامــه داد: به طور کلی دو راه حل مهم برای افزایش 
تولید در محصوالت اســتراتژیک مثل گندم و جو وجود دارد اول 
اســتفاده از ارقام اصالح شده بذر و دوم استفاده از بسته های فنی 
زراعی شــامل دستورالعمل ها و مسائل فنی کشت که هر ساله به 
زارعین اطالع رســانی می شــود با رعایت این دو راهکار می توان 
 میزان تولید گندم دیم را از ۱.۷۰۰ تا دو و نیم تن در هکتار ارتقاء 

داد. 
او تصریح کرد: البته این در شــرایط کامال دیم است و بعضی 
مناطق کشــور این امکان را دارند با یک یا دو بار آبیاری تکمیلی 
میزان تولید را حتی تا ســه تن در هکتار افزایش دهند. به عنوان 
مثال در پای ســدها یا مناطقی که قبال کشت آبی بوده، این کار 
شدنی است. در مجموع می توان تولید گندم دیم را تا هفت میلیون 
تن در سال افزایش داد و بخش عمده ای از نیاز کشور را تأمین کرد.

رئیس موسسه تحقیقات دیم کشور گفت: در برنامه جهش تولید 
در محصوالت دیم در نظر داریم سطح زیر کشت دانه های روغنی 
را به یک میلیون هکتار برسانیم. در حال حاضر میزان زیر کشت 
دانه های روغنی در کشور شاید حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار هکتار زیر 

کشت دیم دانه های روغنی باشد.
علیزاده با بیان اینکه هدف گذاری شده سطح زیر کشت علوفه 
دامــی به یک میلیون هکتار افزایش یابد، تاکید کرد:  با اطمینان 
می گویم علیرغم شــرایط موجود و کمبود آب، کشت دیم کامال 
اقتصادی و پایدار اســت به شرطی که بتوانیم از ارقام اصالح شده 
و دســتورالعمل های فنی که توســط موسســه تحقیقات دیم به 
کشاورزان ابالغ می شود مورد استفاده واقع شود. دستورالعمل های 
فنی شامل عملیات خاک ورزی، تراکم مناسب کشت، عمق مناسب 
کشــت، مبارزه با علف های هرز و غیره اســت و قطعا چنانچه این 
دو مســئله رعایت شود می توان شــاهد تولید اقتصادی و پایدار 

محصوالت دیم باشیم.

افزایش ۱۶00 درصدی قیمت مسکن 
در ۱0 سال اخیر

بررسی تحوالت بازار مسکن تهران حاکی از آن است که 
طی ۱۰ سال اخیر قیمت مسکن حدود ۱۶۰۰ درصد افزایش 

یافته است.
به گزارش خبرگزاری تســنیم، مطابق آمار منتشر شده بانک 
مرکزی طی آذرماه امسال متوسط قیمت مسکن در تهران به رشد 
یک و هشت دهم درصدی نسبت به ماه قبل از آن به ۳2 میلیون 

و ۵۹۰ هزار تومان افزایش یافته است.
در آبان ماه امســال متوسط قیمت هرمترمربع واحد مسکونی 
معامله شــده از طریق بنگاه های امــالک ۳2 میلیون تومان بود. 
 متوســط قیمت آذر امســال در مقایســه با آذرماه ســال ۹۹ با 
 2۶ میلیون و ۹۰۵ هزار تومان بالغ بر 2۱ و یک دهم درصد افزایش یافته 

است.
تعداد معامالت صورت گرفته در آذرماه امسال نیز با رشد ۳۳ و 
هشت دهم درصدی نسبت به ماه قبل از آن به ۹۷۷2 فقره رسید. 
 این تعداد معامالت نســبت به معامالت ســال ۹۹ با 2۵۵۵ فقره 

2۸2 و نیم درصد افزایش یافته است.
گفتنی اســت، بررسی متوسط قیمت مسکن مناطق 22 گانه 
تهران طی یک دهه اخیر منتهی به آذر ۱۴۰۰ حکایت از افزایش 
۱۵۹۴ درصدی دارد. در آذرماه سال ۱۳۹۰ متوسط قیمت مسکن 
یک میلیون و ۹2۳ هزار تومان بود. در ماه مورد اشاره تعداد معامالت 
 انجام شــده ۱2 هزار و ۴۳۹ فقره بود که نسبت به آذرماه امسال 

2۱ و چهار دهم درصد بیشتر است.
عامل گرانی مسکن

الزم به یادآوری است، یکی از دالیل ناتوانی امروز برخی مردم 
در تامین ســرپناه و بروز پدیده های بدمسکنی نظیر بدمسکنی، 
عملکرد برخی مســئوالن دولت های ســازندگی و تدبیر و امید، 
به ویژه عباس آخوندی اســت. وزیری که در دو مقطع بر کرسی 
باالترین مقام اجرایی حوزه مسکن کشور تکیه زد و در هر دو مرتبه 
 با اتحاذ سیاست هایی زمینه ناتوانی مردم در تامین مسکن را مهیا 

کرد.
بر همین اساس، عباس آخوندی پیش از به دست گرفتن اختیار 
وزارت راه و شهر سازی در دولت تدبیر و امید، بین سال های ۷2 تا 
۷۶ نیز وزیر مسکن و شهر سازی دولت سازندگی بود. بر این اساس 
در سال اول حضور آخوندی در وزارت مسکن و شهرسازی دولت 
سازندگی، متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در تهران ۵۱ هزار 
و ۶۰۰ تومان بود، این در حالی است که در سال ۷۵ متوسط قیمت 
مســکن به ۱۶۰ هزار تومان رسید و در مجموع، طی چهار سال 
حضور آخوندی در دولت ســازندگی، قیمت هر متر مربع مسکن 
بیش از 2۴۶ درصد رشــد کرد. عملکرد عباس آخوندی در دوران 
وزارت مسکن و شهر سازی دولت رفسنجانی به حدی ضعیف بود 
که بخشی از بدنه کارشناسی کشور آن را ضعیف ترین وزارت مسکن 

بعد از انقالب تلقی می کردند.
بررسی اقدامات آخوندی در دولت هاشمی رفسنجانی، بیانگر 
آن اســت که روحانی در انتخاب وزیر راه و شهر ســازی دست به 
کاری زد که مصداق ضرب المثل »آزموده را آزمودن خطا اســت« 
تلقی می شد. وقتی حسن روحانی در سال ۹2 به ریاست جمهوری 
رسید، در اقدامی عجیب، عباس آخوندی را وزیر راه و شهر سازی 
کرد و مجلس دهم به آن رای داد! عملکرد عباس آخوندی، سهم 
 تقاضاهای ســرمایه ای و ســوداگرانه در بازار مسکن را به بیش از 
۷۰ درصد رساند. این یعنی از هر ۱۰ نفری که اقدام به خرید مسکن 
می کنند، هفت نفر دالل و سوداگر هستند و برای افزایش سرمایه 

خود به بازار مسکن رجوع کردند.
این در حالی است که مسئوالن دولت تدبیر و امید، مسکن مهر 
را قوطی یا مزخرف خواندند و در طول هشت سال، مسکن سازی 
نکردند و در نتیجه قیمت مســکن ۱۶۰۰ درصد افزایش یافت و 

کمبود شش میلیون خانه روی دست کشور ماند.

اقتصادی

کاهش ۵۱ درصدی ارزش سهام عدالت طی یک سال و نیم اخیر

صفحه ۴
 شنبه 25 دی ۱۴۰۰
۱2 جمادی الثانی ۱۴۴۳ - شماره 22۹۴۰

توجه ویژه به ترانزیت کاال های عبوری 
خارجی از کشــورمان در دولت سیزدهم 
باعث افزایش تجارت با کشور های همسایه 
شــده به طوری کــه ارزش تجارت ایران 
 با کشور های همســایه در ۹ ماهه امسال 

4۲ درصد افزایش یافته است.
رئیس کل گمرک ایران روز پنجشنبه گفت: 
روابط تجاری مان با ۱۵ کشور همسایه در ۹ ماهه 
امسال، ۱۸ درصد در وزن و ۴2 درصد در ارزش 
افزایش را نشــان می دهــد. در این مدت میزان 
تجارت با همســایگان از ۷۵ میلیون تن کاال و 
ارزش ۳۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دالر عبور کرد.

 علیرضا مقدســی افــزود: از مجموع تجارت 
 ۱22 میلیــون و ۴۵۵ هزار تنــی کاال به ارزش 
۷2 میلیارد و ۸۷ میلیون دالری کشور در ۹ ماهه 
 امســال، ۷۵ میلیون و ۱۷ هزار تن کاال به ارزش 
۳۶ میلیارد و ۸۱۰ میلیون دالر با کشــور های 
همسایه ایران بوده که به این ترتیب ۶۱ درصد 
از وزن و ۵۱ درصد از ارزش کل تجارت کشــور، 

با ۱۵ کشور همسایه بوده است.
وی ادامه داد: صادرات کشورمان به همسایگان، 
بیش از ۵۷ میلیون و ۳۳۵ هزار تن کاال به ارزش 
۱۸ میلیارد و ۷۶۶ میلیون دالر بوده که نسبت 
به مدت مشابه ۹ درصد در وزن و 2۴ درصد در 
ارزش بیشتر شده و ۶2 درصد وزن و ۵۳ درصد 
ارزش کل صادرات کشــور را به خود اختصاص 

داده است.
رئیس کل گمــرک در خصــوص واردات از 
کشور های همسایه یادآور شد: از مجموع واردات 
۳۰ میلیون تنی به کشــور به ارزش ۳۷ میلیارد 
دالر، ۱۷ میلیــون و ۶۸2 هزار تن کاال به  ارزش 
بیش از ۱۸ میلیارد دالر از کشــور های همسایه 
ایران بودند که عمدتاً کاالی اساسی، مواد اولیه 

تولید و یا ماشین آالت تولید بودند.

مقدسی افزود: واردات از کشور های همسایه 
در ۹ ماهه امسال ۶2 درصد در وزن و ۶۸ درصد 
در ارزش افزایش یافته است و این میزان کاالی 
وارد شده از کشور های همسایه ۵۹ درصد وزن 
و ۴۹ درصــد کل واردات به کشــور را به خود 

اختصاص دادند.
رشد ۷۶ درصدی ترانزیت

وی درباره تجارت با کشور های همسایه تأکید 
کرد: یکی از سیاست های کلیدی دولت سیزدهم 
افزایش و توســعه روابط سیاسی و اقتصادی با 

کشور های همسایه است.
این مســئول در پایان اظهــار کرد: عضویت 
و همکاری ایران با ســازمان های اقتصادی اکو، 
همکاری های اسالمی، اتحادیه اقتصادی گمرکی 
اوراســیا، پیمان شــانگهای و قرار گرفتن ایران 
در نقطه عطف کریدور های جنوب به شــمال و 
شــرق به غرب و توجه ویژه به ترانزیت کاال های 
عبوری خارجی از کشورمان در دولت سیزدهم 
می تواند ضمن تعمیق روابط سیاســی و تجاری 
با کشور های همســایه، باعث افزایش تجارت با 

کشور های همسایه و همســایگان آن ها و رشد 
عبور کاال های خارجی و درآمد های ناشی از آن 
نیز برای کشورمان شود در همین راستا در ۹ ماهه 
امسال ۹ میلیون و ۱۵۸ هزار تن کاالی خارجی 
از کشورمان عبور کرد که نسبت به مدت مشابه 

سال قبل ۷۶ درصد رشد داشته است.
صادرات غیرنفتی ۴۶ میلیارد دالری

معاون فنی گمــرک هم در یک گفت وگوی 
تلویزیونی خبر داد: تا نیمه اول امسال به طور میانگین 
 ماهانه سه و نیم میلیارد دالر صادرات غیر نفتی 

داشتیم.
فرود عسگری افزود: صادرات از شهریور امسال 
شتاب بیشــتری گرفته است و به طور میانگین 
ماهانه پنج میلیارد دالر صادرات داریم و امسال 

تاکنون به ۳۶ میلیارد دالر رسیده است.
وی پیش بینی کرد با این شتاب تا پایان سال 

به ۴۶ میلیارد دالر صادرات برسیم. 
معاون فنی گمرک ادامه داد: مهم ترین دلیل 
رشد صادرات این است که متولی برگشت ارز از 
بانک مرکزی به وزارت صمت رفت و بر اســاس 

دیدگاه واردات در برابر صادرات وزارت صمت، این 
میزان افزایش پیدا کرد که موجب افزایش انگیزه 
در صادرکنندگان گردید، همچنین لیست اقالم 
قابل ورود در برابر صادرات هم برای صادرکننده 
و هم واگذاری به غیر موجب شد که رشد صادرات 

زودتر محقق شود.
عسگری گفت:  عبور از شرایط کرونا هم یکی 

دیگر از دالیل افزایش رشد صادرات بود.
وی درباره موانع پیشــروی صادرات کشــور 
هم گفت: یکی از مشکالت این بود که با برخی 
از صادرکنندگان به خاطر برگشــت ارز برخورد 
قضایی شد که با تصمیم دولت قرار است مهلت 

برگشت ارز تمدید شود.
معاون فنی گمرک خاطرنشان کرد: در بخش 
حمل و نقل و کاالهای یخچال دار مقداری مشکل 
داریــم که اگر نــاوگان کامیون های یخچال دار 
برای کاالهای فساد پذیر بیشتر شود موجب رشد 

صادرات خواهد شد.
عســگری خاطر نشــان کرد:  باید رایزن های 
اقتصادی ما در بازارهای هدف فعال تر شــود و 
همچنین در گمرک هم بتوانیم نشســت ها را با 
گمرکات کشورهای همسایه افزایش دهیم و با این 
کارها شاهد افزایش بیشتر صادرات خواهیم بود.

گفتنی است مجموعه برنامه هایی که دولت 
سیزدهم درباره اولویت بندی سیاست تجاری در 
پیش گرفته کم کم در حال بروز نتایج اولیه است. 
در همین زمینه علیرضا پیمان پاک رئیس سازمان 
توسعه تجارت در توئیتی نوشت: »رشد قابل توجه 
صادرات غیرنفتی و گذار زود هنگام از ۴۰ میلیارد 
دالر، بیشــتر حاصل دلگرمی صادرکنندگان از 
رویکرد حمایتی دولت ســیزدهم بود. با محقق 
شــدن اقدامات و برنامه های زیرساختی دولت 
به زودی شــاهد جهش چشمگیر در این بخش 

خواهیم بود«.

دیپلماسی اقتصادی در حال ثمر دادن

رشد ۴2 درصدی تجارت ایران با کشور های همسایه 

سخنگوی گمرک:

اقدام قاچاقچی ها برای هک کردن سامانه گمرک شکست خورد
ســخنگوی گمرک با اشاره به برخورد 
با تخلیه غیرقانونی تعدادی کانتینر لوازم 
آرایشی و پوشاک ترانزیت در داخل کشور 
گفت: با افزایش استفاده از ابزار های نوین، 
به حداقل  قاچاقچیان  برای  امکان تخلف 
رسیده، لکن موفقیت در مبارزه با قاچاق 
نیازمند به تشدید برخورد با متخلفان است.
به گزارش خبرگزاری تســنیم، سید روح اله 
لطیفی با اشاره به اعالم هشدار گمرک باشماق 
)مریوان( درخصــوص کاالهای ترانزیتی اظهار 
کرد: تعدادی کانتینر لوازم آرایشــی و پوشاک 
که قرار بود به صورت ترانزیتی از کشــور خارج 
شوند، اما در داخل کشور تخلیه شده بود، کشف 
و به مراجع قضایی ارجاع شــد و گمرک علیه 
شرکت های ذی مدخل حمل و ترانزیت کاال به 

مقام قضایی اعالم جرم کرد.
وی توضیح داد: از شهریور امسال با رصد و 
کنترل مدیر گمرک باشماق و همکاران فن آوری 
اطالعات در حمالت هکرها به سرورها، گزارشی 
مبنی بر احتمال تغییرات در کاال یا بروز اتفاقاتی 
در مسیر تردد کاالهای عبوری به ستاد گمرک 
برای رصــد محموله های ترانزیتــی در داخل 

کشور که خارج از کنترل گمرک است ارائه شد 
و برهمین اساس محموله های مختلف ترانزیتی 

زیر نظر گرفته شد.
به گفته سخنگوی گمرک، در رصدهای مبدأ 
و مقصد گمرک، محموله مبلمان ترانزیتی زیر 
نظر گرفته شد و هفت محموله مبلمان خارجی 
)پنج محموله لطف آباد و دو محموله باشــماق( 
که می بایســت از خاک کشــور عبور و خارج 
می شد توسط ستاد گمرک و یگان های مرتبط 
با مبارزه با قاچاق این ســازمان قبل از خروج از 
کشــور شناسایی و پس از تطبیق تصاویر ورود 
کاال و بررسی پلمب های کانتینرها، مشخص شد 
که محموله مبلمان خارجی با مبلمان داخلی در 
داخل کشور عوض شده است، گمرک نیز علیه 
شرکت های مورد نظر اعالم جرم کرد و پرونده 

به مراجع قضایی ارجاع شد.
لطیفی درخصوص کشــف جدیــد کاالها 
بیان کرد: با کشــف موفق گمــرک در قضیه 
مبلمان، قاچاقچیان از این روش ناامید شــده و 
در جدیدترین اقدام، روش هک ســامانه و نفوذ 
و رخنــه به فرآیندهای گمرکــی با روش های 
متخلفانه ســایبری را دنبــال کردند و بارها به 

سرور های گمرک حمله هکری داشتند، اما به 
دلیل الیه های پیچیده در ســرورها و برنامه ها 
و روترهــای ســامانه گمرک، امــکان ورود به 
سامانه های گمرکی برایشان میسر نشد تا اینکه 
به صورت محلی و با اتصال به شــبکه محلی به 
دنبال کنترل رایانه ها از طریق به دست آوردن 
رمز ورود بودند به طوری که یک بدافزار را وارد 
شبکه محلی می کنند و چند رمز ورود را به دست 
می آورند تا با اتصال به شــبکه محلی مدیریت 
رایانه های در محــل را بدون جای کارکنان در 
اختیار بگیرند و در زمانی که کاربران بی اطالع 
یا در محل کار نبودند قاچاقچیان اقدامات خود 

را انجام می دادند.
وی اظهــار کرد: در ایــن حین ناجا که بعد 
از اعــالم جرم قبلی گمرک علیه قاچاقچیان از 
مسیر ترانزیت، رصد و تعقیب کاالهای ترانزیتی 
را در داخل کشــور دنبال می کرد متوجه تایید 
سیســتمی یک محموله مبلمان می شــود و با 
هماهنگــی با گمرک، تیم فن آوری اطالعات از 
ســتاد گمرک به مرز اعزام می شود و در اسرع 
وقت روش جدید قاچاقچیان، شناســایی و به 
ســرعت راه های نفوذ آنها مسدود می شود و دو 

کیس که با اتصال شی خارجی آلوده به بدافزار 
شده بود از مدار خارج می شود.

ســخنگوی گمرک گفت: به دلیل سرعت 
در شناســایی فقط چند کانتینر لوازم آرایشی 
و پوشــاک که قرار بود به صــورت ترانزیتی از 
کشور خارج شود امکان تخلف پیدا می کنند که 
 توسط گمرک، کشف و به مراجع قضایی ارجاع 

شد.
لطیفی افزود: کنترل و نظارت در طول مسیر 
ترانزیت با سایر سازمان های مسئول به ویژه ناجا 
است و در همین راستا گمرک در آبان ماه، طی 
مکاتبه ای با رئیس  ستاد مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز بر این موضوع یعنی لزوم توجه سازمان های 
مســئول در طول مسیر تاکید کرده است. وی 
تصریح کــرد: با افزایش اســتفاده از ابزار های 
نوین در کنترل های نامحســوس و غیرفیزیکی 
و بهره مندی از سامانه ها امکان تخلف و قاچاق 
برای قاچاقچیان به حداقل رسیده است، گمرک 
نیز به عنوان مرزبان اقتصادی در راستای مبارزه 
با قاچاق عزم جدی دارد اما برای موفقیت بیشتر 
نیاز به انجام وظایف ســایر دستگاه ها در داخل 

کشور و تشدید برخوردها با متخلفان است.

رئیس  ســازمان ملی استاندارد ایران 
بــا بیان اینکه در هشــت ســال اخیر 
محصول کیفــی خوبی کــه در ارزیابی 
کیفیــت خــودرو بتواند نظر مــردم را 
 جلب کند تولید نشــده است اظهار کرد: 
۹ استاندارد در دولت قبل تعلیق شده که 
 این تعلیق موجب آســیب به مردم شده 

است.
مهدی اسالم پناه با حضور در یک گفت وگوی 
تلویزیونی گفت: موضوع طرح تحول کیفیت و 
زنجیره تامین صنعت در حوزه خودرو ســاز و 
قطعه ســاز حوزه گسترده ای است که ضمانت 
اجرای تعهــدات را مدیران عالی این طرح های 
زنجیره ای دارند، اما متاسفانه در تعارض منافع 
جدی هم قرار دارند و این تعارض منافع تقریباً 
 موجــب بهبود نیافتن کیفیت خودرو ها شــده 

است.
وی ادامه داد: خودرو ها در چند سال گذشته 
از لحاظ کیفی ریزش داشــتند به خصوص در 
هشــت سال اخیر محصول کیفی خوبی که در 

ارزیابی کیفیت خودرو بتواند نظر مردم را جلب 
کند، تولید نشده است.

رئیس  ســازمان ملی استاندارد ایران افزود: 
وقتی استاندارد ها رعایت نمی شود به این خاطر 
است که اســتاندارد ها به کمک خودرو ساز ها 
تدوین می شود و ابالغ می کنیم و خودروسازان 
ملزم به اجرا هستند، اما به بهانه ها و در برهه های 
مختلف سرپیچی می کنند و به عنوان نمونه اعالم 

می کنند که تحریم هستیم.
اسالم پناه خبر داد: در نامه ای که سازمان ملی 
استاندارد به وزارت صمت ارسال کرده صرفا به 
مدت یک ماه به شرکت های خودروساز فرصت 
داده شده است که گزارش کنترل تطابق تولید را 
از تاریخ اول دی ماه ۱۴۰۰ انجام دهند و گفتیم 

قابل تمدید نیست.
اســالم پناه درباره ضمانت اجرایی فرصت 
یک ماهه گفت: اگر تعهدات خود را اجرا نکنند، 
جلوی شماره گذاری خودرو ها را به کمک پلیس 

راهور خواهیم گرفت.
 وی خاطرنشــان کــرد:  چرا امــکان انجام 

۹ استاندارد خودرو را در کشور نداریم و به چه 
دلیل ۴۳ ســال می شــود که آزمون تصادف را 
ایجاد نکردیم، در سقف قیمت کاالی تمام شده 
و بدون در نظر گرفتن ذائقه مصرف کننده پیش 
فروش می کنیم، اما چــرا نباید آزمون تصادف 

داشته باشیم؟
رئیس  ســازمان ملی استاندارد ایران گفت: 
در حــال حاضر ورق فوالدی که در خودرو های 
داخلی اســتفاده می کنند از نظر سازمان ملی 
اســتاندارد مشکل دارد و مشــمول استاندارد 
اجباری نیست، جالب این است که شماره دنده 
خودرو مشمول استاندارد اجباری می شود، ولی 
بدنه خودرو و ورق فوالدی آن مشمول استاندارد 

اجباری نمی شود.
اسالم پناه درباره تایید کیسه هوا یا ایربگ های 
خودرو توسط ســازمان ملی استاندارد توضیح 
داد: اینجا بحث کاماًل کارشناســی می شــود و 
فعال نظر کارشناسی پلیس و نظر کارشناسی از 
حادثه تصادف در بهبهان منتشر نشده است و 
در صورت انتشار در کمیسیون ها و کارگروه های 

تخصصی بررسی خواهد شد، اما موضوع ایربگ 
در اســتاندارد اجباری آمده اســت، ولی خود 
موضوع ایربگ هم مباحثــی از قبیل اینکه آیا 
روشــن یا خاموش اســت؟ در چه فضایی و با 
چه قدرتی؟ شدت ضربه از جلو، پشت و بغل و 
مه آلود بودن جاده؛ دارد، اما مســئولیت و سهم 
تقصیر باید روشــن شود و اگر ترک فعل اتفاق 

افتاده است هم باید برخورد شود.
وی بیان کرد:  با فرض بر اینکه تولید خودرو 
استاندارد داریم، در فرآیند بعدی آن که قاچاق 
تولیــد قطعات بی کیفیت تقلبی اســت که در 
چرخه خدمــات پس از فــروش می آید هیچ 

نظارتی نداریم.
رئیس ســازمان ملی اســتاندارد یادآور شد: 
در دو هفته گذشته یکی از بزرگترین باند های 
بازیافتی دیسک و صفحه را در یکی از استان های 
کشــور ردیابی و پلمب کردیم که با جعل مهر 
استاندارد، بسته بندی و مسائل دیگر این قطعه 
را به شبکه توزیع و خدمات پس از فروش تزریق 
می کردند، در این موارد که اصال نظارتی نیست.

رئیس  سازمان ملی استاندارد:

تعلیق استانداردهای خودرو در دولت قبل به مردم آسیب زد

با افت ۵۱ درصدی ارزش سهام عدالت 
نسبت به ابتدای مرداد سال گذشته، هنوز 
جاماندگان این سهام منتظر تعیین تکلیف 

از سوی دولت و مجلس هستند.
به گزارش خبرگزاری فارس، سهام عدالت هم 
مانند بازار سرمایه لباس قرمز رنگی بر تن کرده 
است. روزهایی که بورس با افت شاخص مواجه 
اســت، ارزش سهام عدالت نیز مانند هفته های 
گذشته با افت مواجه شده و ارزش آن در حال 
حاضر به ۴۹ درصد ارزش این ســبد دارایی در 

مردادماه سال ۹۹ رسیده است.
کاهش ارزش سهام عدالت نسبت به دوران 
اوج بازار ســرمایه در سال گذشته در حالی رخ 
داده اســت که بازار ســهام نیز در این مدت با 
کاهش چشمگیر ارزش مواجه بوده است. این در 
حالی است که دولت در این مدت از بازار سرمایه 
به شــدت درآمدزایی کرده و بخش عمده ای از 

کسری بودجه خود را در قالب فروش اوراق بدهی 
و سهام شرکت های خود از این بازار تامین مالی 

کرده است.
سهام عدالت چقدر می ارزد؟

بســیاری از کارشناسان معتقدند، نمادهای 
حاضر در ســبد ســهام عدالت از ارزنده ترین 
سهم های بازار سرمایه هستند. با این حال، ارزش 
برگه های سهام عدالت در برگه های ۴۰۹ هزار 
تومانی، ۴۹2 هــزار تومانی، ۵۳2 هزار تومانی 
 و یــک میلیون تومانی به ترتیب برابر اســت با 
۷ میلیون و ۶۳۸ هزار تومان، ۹ میلیون و ۱۸۹ 
 هــزار تومان، ۹ میلیــون و ۹۳۶ هزار تومان و 

۱۸ میلیون و ۶۷۶ هزار تومان.
کاهش ارزش سبد سهام عدالت در یک سال 
و نیم گذشته موجب ایجاد ضرر و زیان زیادی 
برای سهامداران عدالت شده است. ارزش فعلی 
سهام عدالت نسبت به دوران اوج بازار در مرداد  

سال ۹۹ با افت ۵۱ درصدی مواجه شده است. 
این در حالی اســت که ارزش همین ســبد در 
انتهای هفته اول و دوم دی ماه به ترتیب با افت 

۴۹ و ۵۰ درصدی مواجه بود.
ارزش سهام عدالت نسبت به اول مرداد سال 
گذشته به ترتیب با کاهش قیمت ۷ میلیون و 
۹۴۰ هزار تومانی، ۹ میلیون و ۵۵2 هزار تومانی، 
۱۰ میلیون و ۳2۸ هزار تومانی و ۱۹ میلیون و 

۴۱۵ هزار تومانی رو به رو شده است.
تکلیف جاماندگان

علی اکبــر حیــدری، ســخنگوی کانــون 
شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت 
با بیان اینکه اراده مجلس از روزهای نخستین 
کار، تعییــن تکلیف بحث جاماندگان ســهام 
عدالت بــود، گفت: در دولت قبل اراده ای برای 
این موضوع وجود نداشــت؛ اما در دولت فعلی 
تاکید بر تعیین تکلیف جاماندگان و احقاق حق 

دهک های پایین اســت. متولیان امر در حوزه 
مسئله جاماندگان سهام عدالت بر اساس ارجاع 
رئیس جمهــور، وزارت خانه های اقتصاد و رفاه 
هســتند. ما هم پیگیری الزم را در بخش های 
مردمی ســهام عدالت انجــام داده ایم تا هرچه 
سریع تر در قالب جلســات مشترک نسبت به 

احقاق حق اقدام شود.
وی در پاسخ به این سؤال که چرا منابع مورد 
نیاز برای جاماندگان ســهام عدالت، در الیحه 
بودجه سال ۱۴۰۱ گنجانده نشده است؟ تصریح 
کرد: یکی از مواردی که وجود دارد این است که 
شاید نیازی به تعیین منابعی برای این موضوع 
در بودجه نباشد، زیرا منابع قابل توجهی از سهام 
عدالت در سال های گذشته کسر شده و در قالب 
سهام بازگشت شده به دولت موجود است و اگر 
همان سهام در قالب انتقال سیستمی انجام شود، 

می توان از آن برای جاماندگان استفاده کرد.
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